
Vedtægter for Riberhus Privatskoles elevråd 4. - 10. kl. 
 

 

Formål 
§ 1  
Elevrådet på Riberhus er elevernes stemme, så alle elever på skolen har mulighed for at 
blive hørt. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelsen, elevernes fælles 
ønsker. 
 

Struktur 
§ 2 
Stk. 1 Elevrådet består af 1 suppleant og 1 repræsentant fra hver klasse på 4. - 10. 
klassetrin. Elever fra 0. - 3. klasse henvendelser sker via klasseledelsen. 
Repræsentanten og suppleanten vælges på et møde i den enkelte klasse. 
Stk.2 Elevråds valget skal være afholdt inden d. 1. september og så sidder man et helt 
kalenderår - fx den 1. September 2014 til 1. September 2015. 
Stk. 3 En Kontaktlærer er tilknyttet elevrådet. 
 

§ 3  
Stk. 1 På et af skoleårets første elevrådsmøder vælges 1 formand og 1 næstformand, der 
begge er med i skoles elevråd. 
Stk. 2 Elevrådsrepræsentanter, formand og næstformand vælges for 1 år ad gangen. 
Stk. 3 Hvis et af elevrådets medlemmer ikke ønsker at være en del af elevrådet længere, 
skal personens klasse finde en anden, der skal være medlem af elevrådet i stedet for. 
 

Elevrådsmøder 
§ 4 
Stk. 1 Der skal afholdes et elevrådsmøde mindst 1 gang om måneden. 
Stk. 2 Formanden skal fortæller til morgensang (mindst en uge inde) hvornår det næste 
elevrådsmøde er. 
Stk. 3 Både elevrådsrepræsentanten og suppleanten fra hver klasse, skal begge være 
med til hvert elevrådsmøde. 
 
 

Afstemninger 
§ 5 
Stk. 1 Sager til behandling i elevrådet afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær er næstformanden. 
Stk. 2 Der er altid skriftlige og anonyme afstemninger ved personvalg. 
Stk. 3 Hvis der er noget, som nogen synes skal ændres, skal det tages op til et 
elevrådsmøde og eventuelt skal der holdes et demokratisk valg. 
 



 

Vedtægter og vedtægtsændringer 
§ 6 
Stk. 1 Fastsættelse af vedtægter samt vedtægtsændringer kan kun foretages på et 
elevrådsmøde, hvortil alle i elevrådet har stemmeret. 
Stk. 2 Elevrådet skal læse vedtægterne igennem, og hvis de har nogle ændringer eller 
noget der skal tilføjes, skal det tages op til et elevrådsmøde. 
 

Økonomi 
§ 7  
Stk. 1 På skolens budget afsættes et beløb til elevrådets disposition.  
Stk. 2 Elevrådet vælger en elev, der skal være kasser i et helt kalenderår. 
 


